
TOEPASSINGEN 
 

 Dieptrekfolie  
 Vacuümverpakkingen  
 Gasverpakkingen (MAP) 
 Voor het verpakken van o.a.: 

kaas-/ vlees-/ aardappel-
producten 

Zeer goede 
zuurstofbarrière  

ONDERFOLIE LAMINAAT  

  

  Volledig afgestemd op 
uw wensen 

  Goede sealeigen-
schappen  

Onderfoliën:  

• APET/PE-EVOH-PE, APET/PE,  

• MONO-APET 

• PP/PE-EVOH-PE, PP/PE,  

• MONO-PP 

• PA/PE, PA-EVOH-PA/PE,  

• PE/PA/PE, PE/PA-EVOH-PA/PE 

Onderfoliën worden gebruikt voor een horizontale 

verpakkingsvorm, waarbij de folie wordt 

voorverwarmd en in een ‘bakjesvorm’ gezogen 

wordt. Dit gebeurt op een zogenaamde 

dieptrekmachine, voor zowel het verpakken van 

primaire verpakkingen en secundaire verpakkingen. 

Toepassingen: ‘thermoformverpakkingen’ 

geproduceerd op horizontale afvulmachines 

(dieptrekker), zoals; voorgebakken brood, garnalen, 

mosselen, satéstokjes,  geschilde aardappelen, vers 

vlees, kaasblokken, rookworst etc. 
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Onderfolie laminaat  
TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Bent u op zoek naar een flexibele kunststof verpakking? 

De Oerlemans Packaging Group is dé producent op het 

gebied van plastic verpakkingen. Voortdurend 

ontwikkelen we  nieuwe folie- en verpakkingsconcepten 

voor tuinbouw, food, nonfood en verpakkings-

groothandel. In meer dan 30 landen vinden de 

producten hun weg. Bij elke oplossing staan 

klant, kwaliteit en renderend eindresultaat centraal. 

Door eigen logistiek weten we een optimale service te 

bieden.  

De Oerlemans Packaging Group bestaat uit een sterke 

samenwerking van zeven bedrijven met uiteenlopende 

oplossingen op het gebied van flexibele folie. De 

gezamenlijke drive: uw productprestatie verbeteren 

met innovatieve en duurzame oplossingen! 

ADVIES 
Meer weten wat onze mogelijkheden in verpakkingen u gaan opleveren? Neem contact met 
ons op voor een op maat idee en deskundig advies: 

Materiaal o.a.  

APET/PE-EVOH-PE, APET/PE,  
MONO-APET 
PP/PE-EVOH-PE, PP/PE,  
MONO-PP 
PA/PE, PA-EVOH-PA/PE,  
PE/PA/PE, PE/PA-EVOH-PA/PE 

Afwerking  
(barrière)  

Multi layer gasverpakkingen en 

vacuümverpakkingen  

Afmeting breedte  >100 mm tot 1300 mm  

Kern  76 mm of 152 mm  

Dikte  > 90 mµ 

Sealmedium  
Pasteuriseerbaar/ Steriliseerbaar 

Peel (easy opening), hersluitbaar 

Certificaten  BRCGS, ISO14001, ISO26000       

E info@plasthill.nl 

T 0031(0)252-522214 

E info@perfon.nl 

T 0031(0)547-276100 

E info@fardem-packaging.nl 

T 0031(0)299-360000 

E info@flexpak.nl 

T 0031(0)345-597070 

E info@oerlemansplastics.nl 

T 0031(0)416-358100 

E info@opi-plastics.nl 

T 0031(0)516-516608 

E info@stempher.nl 

T 0031(0)548-530530 


